
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 

 

Statut sportovní třídy s rozšířenou výukou 
badmintonu, basketbalu a golfu pro 6. – 9. ročník 

 
Závazky a práva školy 
 
1. Realizovat 4 hodiny TV od 6. roč. (2 hod. všestranné TV, 2 hod. speciální příprava zaměřená na badminton, 

basketbal nebo golf,  regenerace, kompenzace a relaxace je realizovaná v rámci těchto čtyř hodin) 
2. Pro učitele TV ve třídách s rozšířenou výukou TV jsou závazné učební osnovy TV ŠVP „Škola Fair Play“. 
3. Edukační a tréninkový proces je realizován na základě spolupráce školy a sportovního      

oddílu. Oba subjekty mají povinnost si navzájem předávat zásadní nebo vyžádané informace a koordinovat 
plánování, řízení, evidenci a kontrolu sportovní přípravy. 

4. Škola umožní žákům ze sportovních tříd účast na soutěžích, turnajích a sportovních soustředěních. 
5. Škola bude informovat rodiče i sportovní oddíl o prospěchových a kázeňských opatřeních týkajících se žáků 

sportovních tříd. 
6. Do učebního plánu základní školy s rozšířenou výukou TV se zařazuje 14 dnů sportovního soustředění (týdenní 

v zimě a týdenní v létě).  
7. Pokud žák obdrží důtku ředitele školy, je toto důvod k neúčasti na soustředění v daném školním roce. 
8. Minimální počet žáků ve třídě s rozšířenou výukou TV je 21 žáků. 
 
Závazky a práva žáků a zákonných zástupců 
 

1. Žáci tříd s rozšířenou výukou TV mají právo na kvalifikované odborné vedení vyučovacích a tréninkových 
jednotek. Učitelé a trenéři musí splňovat kvalifikační kritéria a požadavky na další vzdělávání v učitelské a 
trenérské způsobilosti. 

2. Žáci tříd s rozšířenou výukou TV absolvují povinně nejméně jedenkrát ročně lékařskou prohlídku   
u tělovýchovného lékaře a nejméně jednou za dva roky somatometrické vyšetření. 

3. Účast na sportovním soustředění je pro žáky tříd s rozšířenou výukou TV povinná, případnou neúčast 
zdůvodňují zákonní zástupci žáka.  

4. Opakovaná neúčast na sportovních soustředěních je důvodem k přeřazení těchto žáků do nesportovních tříd. 
5. Žáci tříd s rozšířenou výukou TV navštěvují pravidelně tréninky ve sportovním oddíle /1 – 4x týdně - dle věku a 

sportovní výkonnosti/. 
6. Neúčast na těchto trénincích je důvodem k přeřazení těchto žáků do nesportovních tříd. 
7. Žáci tříd s rozšířenou výukou TV se dle výkonnosti zúčastňují svazových soutěží /jednotlivci, družstva/. 

 
Žáci tříd s rozšířenou výukou TV zvládnou za 6. - 9. roč. tyto specifické standardy: 
 

- jednoduchý způsob vedení tréninkového deníku zaměřeného na evidenci sportovních výsledků a kontrolu 
objemu a intenzity tréninkového zatížení 

- dosáhnout hlubších znalostí teoretických základů vybraného sportovního odvětví a osvojit si hlubší poznatky 
o tréninkových a zdravotních aspektech, zatěžování, kompenzaci a regeneraci osvojit si při soutěžích jednání 
v duchu „fair play“ 

- být příkladem svým sportovním vystupováním a jednáním i životním stylem pro ostatní žáky školy 
 Motto žáků, učitelů a trenérů tříd s rozšířenou výukou TV zní:“ Zdraví žáka a jeho tělesný, psychický a sociální vývoj 
jsou nadřazeny nad růstem sportovní výkonnosti!“ 
 
V Plzni dne 13. 3. 2017 
Zpracoval: Mgr. Zdeněk Novák 
Projednáno na PR dne 13. 3. 2017       

Mgr. Eliška Syřínková 
ředitelka školy 


